Aanwezigheidsvergunning aanvragen
Aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het plaatsen van speelautomaten zoals
bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen
AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING
SPEELAUTOMATEN
(als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen)

een inrichting als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet, indien daarvoor
ingevolge de wet vergunning is verleend en nog deze van kracht is. Vergunning verleend d.d.
____/____/____


een inric hting, waarvan de ondernemer inschrijf plichtig en ingeschreven is bij het
Bedrijfschap horeca.
Inschrijvingsnummer _____________________________.

1. Ondernemingsvorm:
 natuurlijke persoon / personen (u kunt vraag 3 en 4 overslaan)
 rechtspersoon / rechtspersonen (u kunt vraag 2 overslaan)
Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/ stichtingenregister
Kamer van Koophandel
Indien sprake is van een vennootschap onder firma (v.o.f.) firma- of
handelsnaam invullen
Bent u tevens ondernemer of bestuurder van een elders gevestigd (horeca)bedrijf:
 Ja
Naam bedrijf:
I.
II.
Straatnaam en huisnr.:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer(s):
Dossiernr. Handels-,
verenigingen-, of
stichtingenregister KvK:
 Nee
2. Natuurlijke persoon / personen
Ondernemer
a.
Naam en voornamen:
b

Straatnaam en huisnr.:

c.

Postcode en plaatsnaam:

d.

Telefoonnummer:

e.

Geboortedatum:

f.

Geboorteplaats:

I.

II.

III.

g.

Geeft leiding in dit
horecabedrijf sinds:
3. Rechtspersoon / rechtspersonen:
Rechtspersoon
a.
Naam:
b

A.

B.

C.

Vestigingsplaats:

4. Namen bestuursleden van de rechtspersoon / rechtspersonen:
Bestuurslid
I.
II.
a.
Naam en voornamen:
b

Straatnaam en huisnr.:

c.

Postcode en plaatsnaam:

d.

Telefoonnummer:

e.

Geboortedatum:

f.

Geboorteplaats:

III.

5. Namen van de bedrijfsleiders, niet zijnde ondernemers, bestuursleden of beheerders:
Bedrijfsleider
I.
II.
III.
a.
Naam en voornamen:
b

d.

Straatnaam en
huisnr.:
Postcode en
plaatsnaam:
Telefoonnummer:

e.

Geboortedatum:

f.

Geboorteplaats:

g.

Geeft leiding in dit
horecabedrijf sinds:
Is in loondienst:

c.

h

Ja / nee*

Ja / nee*

Ja / nee*

* doorhalen wat niet toepassing is
Wanneer er meer dan 3 bedrijfsleiders werkzaam zijn, kunt u de gegevens van de overige
bedrijfsleiders vermelden op een aparte bijlage.

6. Namen van de beheerders, niet zijnde ondernemers, bestuursleden of bedrijfsleiders:
Beheerder
I.
II.
III.
a.
Naam en voornamen:
b

d.

Straatnaam en
huisnr.:
Postcode en
plaatsnaam:
Telefoonnummer:

e.

Geboortedatum:

f.

Geboorteplaats:

g.

Beheert dit
horecabedrijf sinds:
Is in loondienst:

c.

h

Ja / nee*

Ja / nee*

Ja / nee*

* doorhalen wat niet toepassing is
Wanneer er meer dan 3 beheerders werkzaam zijn, kunt u de gegevens van de overige beheerders
vermelden op een aparte bijlage.
7. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden:
a.
Straatnaam en huisnr.:
b

Postcode en plaatsnaam:

c.

Telefoonnummer(s):

d.

Omschrijving lokaal waar
de automaten geplaatst worden:

8. De aanvraag heeft betrekking op:
Situering in de inrichting en eventuele benaming:


Vestiging nieuw bedrijf:



Overname bestaand bedrijf:



Wijziging ondernemingsvorm



Optreden van een nieuwe bedrijfsleider / beheerder



Andere omstandigheden,
namelijk:

9.

Is één van de op dit aanvraagformulier aangegeven bedrijfsleiders / beheerders met
toepassing van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch
ziekenhuis geplaatst ?
 Ja

Datum:

Naam bedrijfsleider /
beheerder:
 Nee
10. Is één van de op dit aanvraagformulier aangegeven bedrijfsleiders / beheerders met
toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld ?
 Ja

Datum:

Naam bedrijfsleider / beheerder:
 Nee
11. Is één van de op dit aanvraagformulier aangegeven bedrijfsleiders / beheerders een
gedetineerde is als bedoeld in artikel 1, onder e, van de Penitentiaire beginselenwet ?
 Ja

Datum:

Naam bedrijfsleider / beheerder:
 Nee

12. Staat één van de op dit aanvraagformulier aangegeven bedrijfsleider / beheerder onder
curatele ?
 Ja
Datum:
Naam bedrijfsleider / beheerder:
 Nee

13. Verzoekt hierbij om een vergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de
Kansspelen voor het aanwezig hebben van:
Aantal kansspelautomaten/automaten:

Periode:

één jaar

vijf jaar
Als u hier de kansspelen heeft aangegeven, moet u het aanvraagformulier hoogdrempeligheid
(bijlage 1) invullen.

Toelichting aantal speelautomaten
 In een hoogdrempelige inrichtingen zijn maximaal twee kansspelautomaten toegestaan.
Toelichting hoogdrempelige inrichtingen
(A) Hoogdrempelig
Een inrichting, waar een bedrijf wordt uitgeoefend als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en
Horecawet;
1.
waarvoor ingevolge die wet vergunning is verleend en deze nog van kracht is, en;
2.
waar het café- of restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteiten
plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend, en;
3.
waarvan de activiteiten in belangrijke mate zijn gericht op personen van 18 jaar en ouder.
NB:
in dit geval kan een vergunning worden aangevraagd voor maximaal twee
kansspelautomaten.
Toelichting hoogdrempelige inrichtingen
(B) Laagdrempelig
Een inrichting, niet hoogdrempelig, niet in de eerste plaats deel uitmakend van een sportcomplex,
sportkantine, gemeenschapshuis, buurthuis, jeugdhonk of jongerenaccommodatie
Een inrichting die het publiek niet in de eerste plaats pleegt te bezoeken voor nuttigen van
alcoholhoudende drank of maaltijden, maar voor andere doeleinden, zoals het nuttigen van snacks,
het nuttigen van alcoholvrije drank of recreatiedoeleinden. (bijv. een sportcomplex)
Inschrijving plichtig en ingeschreven bij het bedrijfschap horeca onder nummer:
(kopie inschrijving bijvoegen)
NB:
kansspelautomaten zijn in deze inrichtingen niet toegestaan.
Toelichting samengestelde inrichtingen
(C) Gecombineerd
Indien zich binnen een laagdrempelige inrichting een voldoende afgescheiden ruimte bevindt, waar
een bedrijf wordt uitgeoefend als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet, dan wordt deze
ruimte als een hoogdrempelige inrichting aangemerkt, op voorwaarde dat:
1.
voor de uitoefening van dat bedrijf een vergunning krachtens de Drank- en Horecawet is
verleend en deze nog van kracht is, en
2.
voldaan is aan de voorwaarden als vermeld onder hoogdrempelig (A)
3.
de overige ruimten in die inrichting door het publiek uitsluitend te bereiken zijn zonder eerst
deze ruimte te betreden.
NB:
in dit geval kan een vergunning worden aangevraagd voor maximaal twee kansspelautomaten. Automaten dienen dan wel in het hoogdrempelige gedeelte te worden
geplaatst

(plaatsnaam)

(datum)

(handtekening houder
exploitatievergunning)

(plaatsnaam)

(datum)

(handtekening ondernemer)

De ondertekenaar verklaart met ondertekening kennis te hebben genomen van de toelichting bij dit
formulier en dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Alle verstrekte gegevens zullen door de gemeente worden geregistreerd en worden geverifieerd op
hun betrouwbaarheid. De aanvrager verklaart zich hiermee bekend en stemt daar mee in.
□

De aanvrager is er voorts mee bekend dat onjuiste of onvolledige gegevens en bescheiden
kunnen leiden tot een weigering of intrekking van de gevraagde dan wel verleende
vergunning.

□

Het is de aanvrager bekend dat elke wijziging in de bedrijfsvoering per direct en schriftelijk
moet worden gemeld aan de burgemeester.

□

Een vergunning wordt uitsluitend verleend aan de exploitant en op naam gesteld van de
exploitant. Een vergunning is niet overdraagbaar.

□

Het is verboden om zonder rechtsgeldige aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten
aanwezig te hebben in de inrichting.

□

Wanneer dit aanvraagformulier onvolledig is ingevuld, of wanneer de gevraagde bescheiden
niet bij de aanvraag worden overgelegd, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

□

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verschuldigd.

BIJLAGE 1: FORMULIER HOOGDREMPELIGHEID
( aankruisen wat van toepassing is)
Ondernemer:
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Inrichting:
Naam inrichting
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Is er voor de inrichting een geldige Drank- en horecavergunning verleend? *

Ja

Nee
Hoe staat uw inrichting op de exploitatievergunning omschreven? 
Afhaalbedrijf

Slijterij

Bedrijfsrestaurant

Café/bar

Sociëteit

Speeltuin

Cafetaria

Ontmoetingscentrum

Sportaccommodatie

Discotheek

Restaurant

Zalen-/partycentrum

Eetcafé

Kantine bij
___________
Restaurant met afhaalmogelijkheid

Zalenverhuur

Gemeenschaps/dorpshuis

Overig,
nl.
__________________

Hoe zou u de inrichting omschrijven?  (meerdere antwoorden zijn hierbij mogelijk)
Afhaalbedrijf

Slijterij

Bedrijfsrestaurant

Café/bar

Sociëteit

Speeltuin

Cafetaria

Ontmoetingscentrum

Sportaccommodatie

Discotheek

Restaurant

Zalen-/partycentrum

Eetcafé

Zalenverhuur

Camping

Kantine bij
__________
Coffeeshop

Gemeenschaps/dorpshuis

Restaurant met afhaalmogelijkheid

Overig,
nl.
_________________

Zwembad

Waarvoor komen de mensen voornamelijk in de inrichting? 
Café (bar)

Restaurant
(eten)

Beide (bar en
eten)

Anders, nl.
________________
_

Gemiddelde leeftijd van de klanten? 
10 14

15 17

18 21

22 25

26 34

35 +

Minimale leeftijd van de klanten? 
10 14

15 17

18 21

22 25

26 34

35 +

Hoeveel lokaliteiten zijn er in de inrichting?
____ (aantal)
Wat voor activiteiten vinden er plaats in de lokaliteit(en)?
___________________________________________________________________________
______
___________________________________________________________________________
______
Ik heb deze formulieren (“aanvraag aanwezigheidsvergunning speelautomaten” en bijlage 1)
volledig en naar waarheid ingevuld (het niet naar waarheid invullen leidt tot intrekking op
grond van art. 30f, 1e lid, sub a. Intrekking van de vergunning kan ertoe leiden dat een
nieuwe vergunning de eerstkomende drie jaren wordt geweigerd op grond van art. 30 e, 2e lid,
sub a).
Datum:

Plaats:

Handtekening ondernemer:

